Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között
ha minden munkáskéz egyesül, úgy Magyarország leküzdheti a válságot, amely
világjelenség ugyan, de amely ellen minden országnak külön-külön kell küzdenie.
Délmagyarország VI. (1930) november 13. 4.oldal

268. Szegedi egyetemi hallgatók előadása a békési tanyákon

A szegedi egyetemi hallgatók tanyai agrársettlement mozgalmának jelentős
etapja volt az elmúlt napokban. A békési tanyavilágban tartottak három előadást
éspedig az elsőt Rosszerdőn, a másodikat pecei, a harmadikat a borosgyáni tanyákon. Az első előadást Buday György, a mozgalom elnöke nyitotta meg. Baji János Csokonay, Arany, Juhász Gyula, Ady verseket szavalt, Balla Sándor főtitkár
vetítőképes előadást tartott, Görög József gyógyszerész Móricz Zsigmond egyik
regényét olvasta fel. A pecei tanyákon az előadáson Buday György, Baji János,
Balla János szerepeltek, ők voltak a harmadik előadás szereplői is. Mindhárom
előadásnak nagy sikere volt.
Délmagyarország VI. (1930) december 4. 7.

269. Bajtársi Mikulás-esték

A szegedi egyetem jogi kari Werbőczy Bajtársi Egyesülete szombaton este
nagyszerűen sikerült daru és levente-avatással egybekötött Mikulás-estét rendezett a Tisza Szálló nagytermében. Megnyitó beszédet Kiss Albert dr. egyetemi
tanár, a bajtársi egyesület primus magistere mondott. Ezután Gyurky Gyula dr.
vezér és Szabó Mihály dr. alvezér az egyesület tradicionális szertartásai közben
felavatták az új darukat és leventéket. Az avatást követte a nívós műsor, amelyre
Schenk Aladár dr. konferált be szellemesen. Muraközy Boldizsár nagy hatással
szavalt, Tóth Ákos nagy tetszéstől kísérve játszotta el zongorán a Nabukodonozor nyitányt, Pozsonyi Lajos apró verseket adott elő nagy sikerrel, végül Molnár
János, Bánfy Adorján és Tóth Ákos triója előadott két zeneszámot meleg tapsok
között. Ezután kezdetét vette a gaudium, ami a legvidámabb hangulatban tartott
a hajnali órákig.
A Kassban pedig a DEFHE tartott szépen sikerült műsoros Mikulás-estét. Ünnepi beszédet mondott Devich Andor egyesületi elnök, Márky Marianne dr. Márky
Imre verseit szavalta, Káló Ödön hegedűszólót adott elő, Egyed Lenke és Scarossy Margit színművésznők pedig humoros jeleneteket adtak elő. A nagyszerű
műsor szereplőinek őszinte és meleg sikere volt. A műsor után hangulatos tánc
kezdődött, ami záróráig tartott.
Szegedi Napló VI. (1930) december 7. 5. oldal
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